
 

ATA Nº 01/2011 DA REUNIÃO PLENÁRIA DO FÓRUM GAÚCHO DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 

No dia dezesseis de fevereiro do ano de dois mil e onze, no auditório da Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego no Estado do Rio Grande do Sul – SRTE/RS, em Porto Alegre, reuniu-se a o Fórum Gaúcho da Aprendizagem 

Profissional. As instituições presentes a esta plenária encontram-se listadas no final da presente ata. A coordenação da 

reunião coube à Auditora Fiscal do Trabalho Sra. Denise Brambilla, representando a SRTE/RS. A Sra. Denise Brambilla 

iniciou a reunião comunicando sobre alterações da equipe de trabalho junto ao SRTE/RS, no que tange a saída do Sr. 

Luiz Müller, que muito contribui para o avanço da aprendizagem profissional no estado e para os trabalhos do Fórum. 

O Sr. Luiz Muller está se afastando para assumir como diretor da Secretaria do Trabalho junto ao governo do estado. 

Na ocasião, a Sra. Denise agradeceu pela contribuição e o empenho do Sr. Luiz Muller, estendendo o convite para que 

sua participação continue junto ao Fórum, agora como representante da Secretaria de Trabalho. O Sr. Luiz Muller fez 

uso da palavra, agradecendo o trabalho conjunto de todos e comunicando que estará acompanhando os trabalhos 

dentro da sua nova função, agora como participante pela Secretaria do Trabalho. Na sequência dos trabalhos a Sra. 

Denise comunicou que a SRTE/RS não dispõe mais de uma secretária para auxiliar na coordenação dos trabalhos e, 

que por muito tempo essas atividades foram desenvolvidas pelas pessoas que auxiliavam o Sr. Luiz Müller. Dessa 

forma a Sra. Denise sugeriu que se escolhesse entre os presentes uma pessoa para secretariar os trabalhos e, 

participar, consequentemente das atividades de coordenação do Fórum. Primeiramente foi solicitado aos presentes se 

alguém voluntariamente assumiria a função. Como não houve manifestações a Sra. Denise indicou a Sra. Maidi 

Terezinha Dalri, representante da Rede Sinodal e da SETREM, para realizar essas atividades. Após a aceitação do nome 

pelos presentes e a aceitação da Sra. Maidi, encaminhou-se para a escolha do vice-secretário. Para essa função se 

voluntariou o Sr. Geraldo Antonio Both, representante do COMUDE, Conselho Municipal de Desenvolvimento. O 

próximo assunto colocado em pauta pela Sra. Denise foi a definição de uma nova equipe de coordenação. Na ocasião a 

Sra. Denise informou que no ano anterior as reuniões de coordenação e de plenária ficaram praticamente repetitivas e 

com as mesmas pessoas participando, pois o grupo da coordenação era grande e na plenária estávamos contando com 

poucas instituições que não integravam a coordenação. Dessa forma sugeriu-se que a equipe de coordenação fosse 

condensada, com um número menor de pessoas e que possam realizar as atividades de planejamento e coordenação 

em tempo anterior as reuniões plenárias. Esse assunto foi discutido de forma altamente participativa, onde a Sra. 

Denise ouviu a todos e, cada participante pode argumentar os pontos a favor e contra a ideia. Ao final da deliberação 

ficou entendido que realmente o grupo deveria ser menor e que o objetivo desse grupo não seria tomar decisões e 

sim organizar o trabalho, sendo que todas as decisões serão levadas para decisão em plenária. O Sr. Luiz Müller 

sugeriuque as presentes levassem a ideia consigo e que na próxima reunião plenária, em março fosse definido os 

componentes da nova equipe de coordenação. A Sra. Denise relatou ainda sobre a necessidade de encaminhar a 

Brasília um relato com a situação no RS da Aprendizagem Profissional e sobre as questões solicitas para serem 

observadas no nosso estado. A Sra. Silvia Regina Ramires, representante do Pescar e membro do Fórum Nacional de 

Aprendizagem Profissional, relatou aos presentes o andamento dos trabalhos no Fórum Nacional, informando que os 

membros do mesmo foram reconduzidos em função da prorrogação do mandato. O Fórum Nacional, portanto, 

mantém o grupo de trabalho inicial, mais um representante por Fórum Estadual constituído. Na ocasião a Sra. Silvia 

destacou que muitos estados não tem os seus Fóruns constituídos e nem ações que reúnam as pessoas e instituições 

que atuam com educação profissional. Em continuidade aos trabalhos a Sra. Denise informou que Capão da Canoa tem 

uma demanda para contratação de mais de 130 aprendizes e que é necessário a organização de cursos de 

aprendizagem para se atender a essa demanda. Denise pediu para que as instituições encaminhem o número de 

aprendizes cotizados pois essa informação não se consegue nos sistemas de forma atualizada e existe diferença entre 

o que é informado pelo CAGED e o que efetivamente está acontecendo em termos de aprendizagem profissional. Na 

ocasião o Sr. Luiz Muller comentou sobre dificuldades decomunicação entre os indicadores fornecidos pelos sistemas 



do MTE e do MEC, salientou ainda que se tem muitos problemas, tanto em termos de funcionamento desses sistemas, 

quando de conversação entre eles e, mesmo em função das instituições não saberem em alguns momentos a quem 

fornecer as informações. Segundo Muller o Sistema S, por exemplo, em função do acordo assinado com o Presidente 

Lula, estão sendo gerenciados pelo Ministério da Educação e, apenas financeiramente ligado ao Ministério do 

Trabalho e Emprego. Como isso ainda não está efetivamente consolidado muitos não sabem para que lado vão. A Sra. 

Denise Bambrilla comentou ainda que o Sr. Cláudio Menezes, Auditor Fiscal, está retornado ao nosso estado e é uma 

pessoa que pode vir a integrar o grupo e a contribuir em especial para auxilio na área de indicadores. Outros assuntos 

que foram levantados na reunião e que necessitam de encaminhamentos e olhares futuros: Definição de uma 

metodologia para a realização das audiências públicas, Rever os encaminhamentos e sugestões do uso dos recursos do 

PLANTEQ, que em 2011 está previsto para continuar no formato até então executado, o FAT que esse ano não terá 

licitação e, também o Pró-Jóvem. Ficou como sugestão de pauta para a próxima reunião plenária: Situação 

Aprendizagem no Estado, Panorama Nacional e a possibilidade de olhar para indicadores sobre as necessidades dos 

jovens por cidade ou por área. Nada mais havendo a constar a presente ata foi encerrada, por mim, Maidi Terezinha 

Dalri, que secretariei os trabalhos dessa reunião plenária. 
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